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призначення витрати фасовка цiна (євро)

Пастоподібна декоративна багатокольорова дрібна гранітна штукатурка 

на основі 100% акрилової дисперсії. Призначена для внутрiшнього та 

зовнiшнього застосування. Стійка до механічного впливу. З фунгіцидними 

домішками. Час висихання 6 годин. Розмiр фракцii вiд 1.5 до 3 мм  

  вiд 2,5 до 4,5 кг/м2 в 

залежностi вiд типу матерiалу 

та методу нанесення

10 л 37,83

Пастоподібна декоративна штукатурка з рівномірною крихткоподiбною 

структурою ("барашек") на основі сіліконової дисперсії, Призначена для 

внутрiшнього та зовнiшнього застосування. Стійка до механічного впливу. 

Армована целюлозним волокном. З фунгіцидними домішками. Час 

висихання 6 годин. Бiла. Тонуеться. Розмiри фракцii 1 мм, 1,5 мм та 2 мм

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення вiдповiдно 1,7 кг/м2; 

2,3 та 3 кг/м2

15 кг 41,30

Пастоподібна декоративна штукатурка з ефектом малюнку "короiд" на 

основі сіліконової дисперсії, Призначена для внутрiшнього та зовнiшнього 

застосування. Стійка до механічного впливу. Армована целюлозним 

волокном. З фунгіцидними домішками. Час висихання 6 годин. Бiла. 

Тонуеться. Розмiри фракцii 2 мм та 3 мм

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення вiдповiдно 2,5 та 3 

кг/м2

15 кг 41,30

FT303-P1,0 

FT303-P1,5 

FT303-P2,0

Baranek Akryl 

барашек 

акриловий

Пастоподібна декоративна штукатурка з рівномірною крихткоподiбною 

структурою на основі акрилатної дисперсії. Призначена для внутрiшнього 

та зовнiшнього застосування. Стійка до механічного впливу. Армована 

целюлозним волокном. З фунгіцидними домішками. Час висихання 6 

годин. Бiла. Тонуеться. Розмiри фракцii 1 мм, 1,5 мм та 2 мм

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення вiдповiдно 1,7 кг/м2; 

2,3 та 3 кг/м2

15 кг 27,44

FT304-P2
Кornik Akryl 

короiд акриловий

Пастоподібна декоративна штукатурка з ефектом малюнку "короiд" на 

основі акрилатної дисперсії. Призначена для внутрiшнього та зовнiшнього 

застосування. Стійка до механічного впливу. Час висихання 6 годин. 

Армована целюлозним волокном. З фунгіцидними домішками. Бiла. 

Тонуеться. Розмiри фракцii 2 та 3 мм

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення вiдповiдно 2,5 та 3 

кг/м2

15 кг 27,44

F-AW10L
FAST F-AW фарба 

акрилова

Латексна фарба на основі акрилатної дисперсії для внутрішніх робіт. 

Хороша покривна здатність. Без розчинників, зі слабким запахом. Бiла. 

Матова. Тонуеться. Час висихання 4-6 годин. Стійка до миття приблизно 

5000 проходів

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення приблизно 9-10 м2/л
10 л 40,43

F-AW10C
FAST F-AW фарба 

акрилова (стеля)

Латексна фарба на основі акрилатної дисперсії для внутрішніх робіт. 

Хороша покривна здатність. Без розчинників, зі слабким запахом. Бiла. 

Матова. Тонуеться. Час висихання 4-6 годин. Стійка до миття приблизно 

5000 проходів

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення приблизно 9-10 м2/л
10 л 34,35

FAST                          

F-AZ  фарба 

акрилова 

фасадна

Латексна фарба на основі акрилатної дисперсії для внутрішніх та 

зовнiшнiх робіт. Хороша покривна здатність. Без розчинників, зі слабким 

запахом. З фунгіцидними домішками. Бiла. Матова. Тонуеться. Час 

висихання 4-6 годин. Стійка до миття приблизно 5000 проходів

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення приблизно 8-9 м2/л
10 л 43,04

FF409-ZP10
FAST Kwarc 

кварцкоат

Структурна (фактурна) фарба з дрібною кварцовою крихтою на основі 

акрилатноi дисперсії. Для внутрішніх та зовнiшнiх робіт. Стійка до 

механічного впливу та миття. Еластична. Час висихання 18 годин. З 

фунгіцидними домішками

в залежностi вiд типу та методу 

нанесення приблизно вiд 0,3 до 

0,6 л/м2

10 л 36,62

ЦІНИ ВКАЗАНІ В ЄВРО, І ПАРЕРАХОВУЮТЬСЯ ПО КУРСУ НБУ ВІДНОСНО ГРИВНІ В ДЕНЬ ОПЛАТИ

FAST Baranek Silikon барашек 

сiлiконовий                          

FAST Kornik Silikon короiд 

сiлiконовий                          

Grunt M

Грунтівка з кварцовою крихтою для всіх видів штукатурок та фарб на 

основі акрилатної дисперсії. Призначена для внутрiшнього та зовнiшнього 

застосування. Висока покривна здатність. Лугостійка. Еластична. Бiла. 

Матова. Можливо використовувати як структурну фарбу. З фунгіцидними 

домішками. Час висихання 18 годин

ГРАНIТНА ШТУКАТУРКА

СИЛIКОНОВА ШТУКАТУРКА

ГРУНТIВКА ТА ФАРБИ

5/10 л 19,30/38,60

АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

FT309-P16
в залежностi вiд типу та методу 

нанесення приблизно 5 м2/л

FAST Granit                          


